ZARZ1\DZENIE NR 10/2021
BURMISTRZA MIASTA GARWOLINA
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Garwolinie dia przeprowadzenia

Narodowego spisu powszechnego iudnosci i mieszkan w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z p6in. zm.) i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia
2019 r. 0 narodowym spisie powszechnym ludnosci i mieszkan w 2021 r.
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 z p6in. zm.)
zarz~dzam,

co nastypuje:

§1.
Tworzy siy Gminne Biuro Spisowe w Garwolinie w celu wykonania prac
spisowych na terenie miasta Garwolina w ramach Narodowego spisu
powszechnego ludnosci i mieszkan w 2021 r. w skladzie:
1) KrzysztofKydziorek -zastypca Gminnego Komisarza Spisowego,
2) Pawel Guba - koordynator uZytkownik6w aplikacji,
3) Janusz Zawadka -czlonek
4) Alicja Tobiasz -czlonek,
5) Mariusz Babik - czlonek,
6) Beata Pasternak -czlonek,
7) Iwona Banaszek - czlonek.

§ 2.
Do zadan Gminnego Biura Spisowego nalezy w szczeg6lnosci:
1) weryfikacja, aktualizacja i uzupelnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego
przekazanego przez Prezesa G16wnego Urzydu Statystycznego,
2) zapewmeme pomieszczen wyposazonych w sprzyt komputerowy
z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczaj~cym do przeprowadzenia
samospisu internetowego oraz zapewnienie niezbydnej pomocy w zakresie

°

obslugi interaktywnej aplikacji,
kt6rej mowa wart. 14a pkt 1 ustawy
Narodowym spisie powszechnego ludnosci i mieszkan w 2021 r.,

°

3) wsparcie rachmistrz6w spisowych, przeprowadzajqcych spis powszechny
wsr6d os6b bezdomnych,
4) organizacja naboru kandydat6w na rachmistrz6w spisowych,
5) wsp61praca z wlasciwym miejscowo wojew6dzkim biurem splsowym przy
organizacji szkolen kandydat6w na rachmistrz6w spisowych,
6) wspolpraca z wlasciwym miejscowo wojewodzkim biurem spisowym przy
przeprowadzeniu egzaminow testowych sprawdzajqcych wiedzy i przygotowanie
kandydatow na rachmistrzow spisowych,
7) monitorowanie czynnosci w ramach prac spisowych na terenie gminy
i raportowanie wynikow tego monitorowania zastypcy wojewodzkiego komisarza
splsowego,
8) wspolpraca z wlasciwym miejscowo wojewodzkim biurem spisowym przy
popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy.

§ 3.
Wykonanie zarzqdzenia powierza siy sekretarzowi miasta Garwolina.

§ 4.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjycia
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